
Kazakh - Protection Scriptures

Еремия 1:18 Біліп қой: бүгін Мен сені бекіністі қала іспетті еттім. Сен темір 
бағанадай,  қола  қабырғадай  берік  боласың.  Енді  осы  жердегілердің 
бәріне:  Яһуда елінің патшалары мен әміршілеріне,  діни қызметкерлері 
мен халқына қаймықпай қарсы тұра аласың.

Езекиел 3:18 Егер Мен зұлым жанға: «Сен жазаңды тартып сөзсіз өлесің!» 
деген хабарымды (өзің арқылы) жіберсем, ал сен оған соны ескертпесең, 
әрі оның өмірін сақтап қалу үшін жаман іс-әрекеттерін тастауын айтпай, 
үндемей қалсаң, онда сол зұлым адам өз күнәларының жазасын тартып 
өледі. Бірақ сен оның өліміне кінәлі боласың.

Еремия  6:27  —  Мен  сені  кен  қоспасын  тексеріп  сынаушы  іспетті  етіп 
қойдым. Сен халқымды сұрыптап, жүрген жолдарына баға бер! — деді 
маған Жаратқан Ие.

Левит 26:19  Қасарысқан  өркөкіректіктеріңді  басу  үшін  аспанды  темірдей 
қылып жаңбыр жаудырмаймын, жерді қоладай қылып қатайтамын.

Второзаконие 23:5 Алайда Құдайларың Жаратқан Ие сендерді сүйгендіктен 
Балағамның айтқанына құлақ аспай, қарғысты жарылқауға айналдырды.

Римдіктерге 12:21  Осылайша  жамандықтан  жеңілмей,  оны  жақсылықпен 
жеңіп шық! 

Жыры 142:8  Таң  ата  маған  естіртші  мейіріміңді, Өйткені  Өзіңе  артамын 
сенімімді, Көрсетші  Маған  қай  жолмен  жүретінімді, Себебі  Саған 
бағыштаймын өмірімді.

Жыры 142:10  Өз  еркіңді  орындауға  үйрете  гөр. Өйткені  сенім  артқан 
Құдайымсың, Сенің  игілікті  Киелі  Рухың Түзу  жолмен  мені  жетелей 
көрсін.

Жыры 93:12  Уа,  Жаратқан Ие,  Өзің  тәрбие берген жан Бақытты:  Таурат 
заңыңнан үйретесің оған,

Притчи 27:12 Зерделі жан қатер көріп бас сауғалар, Аңғал адам жүре беріп 
жаза тартар.

Філіпіліктерге 2:16  адамдарға  шынайы  өмірді  жеткізетін  Құдай  сөзін 
ұсыныңдар.  Сонда мен араларыңда жан сала істеп жүрген еңбегімнің 
босқа  кетпегеніне  Мәсіхтің  қайта  оралған  күні  риза  болып,  қатты 
қуанатын боламын.

Ишая 49:4 Ал мен былай деп жауап бердім: — Бүкіл еңбегімді зая еттім, құр 
бекерге  күшімді  жұмсадым!  —  Бірақ  Жаратқан  Ие  мені  ақтайды, 
Құдайым еңбегімнің әділ бағасын сақтайды.

Жыры 75:4  Сонда  Ол  қиратты  жаудың  отты  жебелерін, Һәм  соғыс 
қалқандары мен семсерлерін.

Еврейлерге  13:21  Лайым Құдай  Өзінің  айтқандарын орындауларың  үшін 
сендерге қажетті барлық жақсылықты дарыта көрсін, әрі Өзіне ұнайтын 
игі  істерді  Иса  Мәсіхтің  қолдауымен  сендерге  жасата  берсін.  Мәсіхтің 
ұлылығы мәңгілік мадақтала берсін! Аумин.

1  Қорынттықтарга 16:15  Степан  мен  оның  үй  ішін  білесіңдер,  олар 



Ахаядағы  алғашқы  сенушілер  арасында  болып,  өздерін  Құдайдың 
халқына  қызмет  етуге  бағыштап  келеді.  Бауырластар,  сендерден 
өтінемін:

Філіпіліктерге 1:27 Қандай жағдай болмасын, тек Мәсіх жайлы Ізгі хабарға 
сай өмір сүріңдер! Мен келіп,  сендерді көремін бе,  я болмаса алыста 
жүремін бе, бәрібір — сендер туралы «бірдей ниетпен табанды тұрады, 
Ізгі  хабарға  деген  сенімдері  үшін  бір  кісідей  жұмылып,  жан  аямай 
күреседі,

1 Қорынттықтарга 15:58 Сонымен, сүйікті бауырластарым, табанды болып, 
сенімдеріңнен айнымай, Иеміздің ісін әрдайым молынан істей беріңдер! 
Өйткені  Иемізбен  жүріп  атқарған  еңбектеріңнің  бекер  еместігін  біліп 
алдыңдар.

Қолостықтарга 4:12 Мәсіх Исаның қызметшісі әрі сендердің жерлестерің — 
Епафрас та сәлем айтып отыр. Ол сендердің рухани жағынан жетіліп, 
берік сеніммен Құдайдың бүкіл еркін орындауларың үшін үздіксіз мінажат 
етіп күресуде.

4  Царств 19:34  Себебі Мен осы қаланы Өзім үшін және адал қызметшім 
Дәуіт үшін қорғап, құтқарамын!»

Еремия 15:20,21  Мен сені  осы халық үшін қабырғадай, иә,  бекіністі  қола 
қабырғадай берік етемін. Олар сенімен күрессе де, сені жеңе алмайды, 
өйткені Мен саған жар болып, өзіңді құтқарып, аман сақтайтын боламын! 
Осы уәдені  берген  Мен  Жаратқан  Иемін. 21  Сені  Өзім  зұлымдардың 
қолынан құтқарып, қатыгез адамдардың шеңгелінен арашалап аламын. 

Жыры 54:19  Маған қарсы шығып, шайқасқан көп жаудан Құдай жанымды 
сақтап алады аман.

Езекиел 30:24 Мен Бабыл патшасының қолдарын күшейтіп, оның қолына өз 
семсерімді  ұстатамын,  ал  перғауынның  қолдарын  сындырамын.  Ол 
Бабыл  патшасының  алдында  өлімші  болып  жараланған  адамдай 
ыңырситын болады.

Аян  3:18  Саған рухани баюың үшін  отта  балқытылып тазартылған  «саф 
алтынды»  Менен сатып алуға кеңес беремін.  Масқара жалаңаштығың 
көрінбес үшін Менен «аппақ киім» де алып, киін. Сондай-ақ, көре алуың 
үшін «көзге жағатын шипалы май» да сатып ал!

1  Жоханның 3:17  Ал  егер  осы  дүниелік  мал-мүлкі  бар  біреу  басына 
қиыншылық  түскен  бауырына  тасжүректік  танытса,  оның  бойында 
Құдайдың сүйіспеншілігі бар ма?!

Ишая 50:4 «Маған Жаратушы Тәңір Иенің Өзі тәлім беріп, қажығандарды 
жігерлендіру  үшін  не  айту  керегін  аузыма  салып  отыр.  Күн  сайын 
ертеңгісін Ол мені оятып, айтқандарына шәкірттей құлақ салғызады.

Жыры 17:40 Шайқасуға маған күш-қуат сыйладың, Қарсыластарды алдыма 
бас ұрғыздың,

2  Царств 22:40  Шайқасуға  маған  күш-қуат  сыйладың, Қарсыластарды 
алдыма бас ұрғыздың,

Жыры 88:44 Патшаның семсерінің жүзін мұқалттың, Шайқаста оны қорғап-
қолдамадың.



Езекиел 13:6 Олардың көрген аяндары өтірік, айтқан сәуегейліктері құр бос 
сөз.  Себебі өздерін Мен, Жаратқан Ие, жібермесем де, олар:  «Бұл — 
Жаратқан Иенің айтқаны!»  деп жариялайды. Және сол сөздері қалайда 
орындалады деп дәмеленеді.

Левит 26:37 Иә, ешкім қумағанда да семсерден қашқандай шошына безіп, 
бір-біріңнің  үстіне  құлайтын  боласыңдар.  Осылайша  сендердің 
жауларыңа қарсы тұруға қауқарларың болмайды.

1  Қорынттықтарга 14:8  Егер керней белгілі әуенді тартпаса, кім шайқасқа 
дайындалмақ?

Әйүп 15:24 Азап пен ауыртпалық зұлымды үрейлендіреді. Шайқасқа дайын 
тұрған патшадай сол екеуі оны басып алады.

1  Паралипоменон 12:8  Дәуіт  өзінің  елсіз  даладағы  бекінісінде  болған 
кезінде, Ғад руының бірнеше адамы оның жағына өтті. Олар шайқасқа 
дайындалған, қалқанмен және сүңгімен соғыса алатын мықты да батыл 
сарбаздар болатын.  Олардың келбеттері  арыстандай айбынды,  өздері 
тау ешкісіндей жылдам еді.

1  Паралипоменон 12:33  Забулон  руынан:  қару-жарақтың  бар  түрімен 
жабдықталып, шайқасқа сап түзеп шығатын елу мың адам. Олар Дәуітті 
шын жүректен қолдап жүрді.

1 Паралипоменон 12:38 Осылардың бәрі сап түзеп шайқасқа шығуға дайын 
сарбаздар  болатын.  Олар  шын  жүректен  Дәуітті  бүкіл  Исраил  елінің 
патшасы етіп бекітуге бел байлап, Хебронға келді. Қалған исраилдіктер 
де Дәуітті патша етіп бекітуге бірауыздан келісті.

Лұқа 10:19  Естеріңде  болсын:  Мен  сендерге  жыландар  мен  шаяндарды 
таптап басып, жаудың барлық күшін жеңетін билік бердім. Енді сендерге 
еш нәрсе де зиянын тигізе алмайды.

2  Қорынттықтарга 7:10  Себебі  Құдайдың  еркімен  болған  қайғы-қасірет 
адамның Оған бет бұрып, құтқарылуына түрткі болады. Ол кейін соған 
өкінбейді  де.  Ал  күнәкар дүниелік  қайғы-қасіреттің  нәтижесі  — рухани 
өлім.

2  Тімотеге 2:25,26  қарсыластарын ілтипаттылықпен түзету қажет.  Мүмкін 
болса,  Құдай оларды өкіндіріп,  шындықты мойындатар. 26  Осылайша 
олар ақылға келіп, өзінің еркіне бағындыру үшін ұстап алған шайтанның 
тұзағынан босап, құтыла алмақ. 

Нехемия 4:15 Осылай дұшпандарымыз өздері құрған жоспарларының бізге 
белгілі  болып  қалып,  бұларын  Құдайдың  Өзі  бұзғанын  естіп  білді. 
Сонымен  бәріміз  қабырға  құрылысына  қайта  оралып,  әрқайсымыз  өз 
ісімізге кірістік.

Жыры 72:24  Ақыл-кеңесіңмен  мені  бастайсың, Ақыры  салтанатыңа 
қабылдайсың.
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